Akce v Jablonném nad Orlicí - září 2020
28. 8. – 30. 8. Jablonská pouť
Medový jarmark – náměstí 5. května, 5. 9. 2020
Výstava obrazů “Co mě baví“ – paní Marie Šmokové – informační centrum
12. 9. – 7. 10. 2020
Odbor kultury a cestovního ruchu zve n a divadelní představení:

Sexem ke štěstí – 23. září 2020, 19 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí
Velice vtipná a vkusně napsaná divadelní hra o intimních vztazích. Je vidět, že lze napsat zábavnou hru o
sexu i bez zbytečných vulgarit a lascivnosti.
Ochladly vaše vztahy? Obraťte se na odbornici! Zkuste sexcoaching! Stella je skutečnou odbornicí na
oživení intimních manželských hrátek. Proto se na ni obrátí stárnoucí Norbert, který není spokojen s
intimním soužitím se svou mladší manželkou Hedvikou. V pikantní komedii se můžete těšit na Jitku
Ježkovou, Martinu Hudečkovou, Vladimíra Kratinu, Viléma Udatného a Jakuba Zindulku, který hru i
režíroval.
Přízemí: 480,-- Kč
Balkon: 380,-- Kč
Doprodej vstupenek na IC

Připravujeme na říjen:
Nemocnice na pokraji zkázy
Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města, tentokrát s novým zábavným pořadem
nazvaným ,,NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY,,. Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta na
vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost
nahlédnout pod pokličku do nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem. Zdravotní sestřička
Jiřina je sice od rány, pacienti jí často lezou krkem, ale i přesto má svoji práci ráda. Zábavný pořad
protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný známých melodií a písniček, s výpravou více
než 70ti kostýmů a divadelní scénou - to je ,,NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY,,. Travesti revue Techtle
Mechtle a Kočky je aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou, jejíž představení se těší za poslední
roky stále větší oblibě, a proto připravují vždy dva nové pořady ročně.
Více informací: Facebook: techtle mechtle revue
www.techtlemechtlerevue.cz
KDE: SÁL KINA JABLONNÉ NAD ORLICÍ
KDY: 12. 10. 2020 OD 19:00
Vstupné: 300,-- Kč v předprodeji , v den akce + 30,-- Kč
Připravujeme na listopad
Odbor kultury a cestovního ruchu zve na divadelní představení
„Bezruký Frantík“, představení se uskuteční ve středu 25. listopadu v 19 hodin
Přízemí: 480,-- Kč
První představení v úterý 24. listopadu je náhradním z dubna a je již vyprodané.

